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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 من سمسمة برنامج صناعة اإلرهاب 28الحمقة 

 لممجاهد أبي عبيدة عبد اهلل العدم
 االستخبارات وكيفية جمع المعمومات

 
 ، عن كيفيِة عمِل المخابراِت  -بعون اهلل-سنتكمُم في ىذا الدرِس 

 .المخابرات معنى كممة
، لمااااذا   نَّ ىاااذا أْي أنَّ المعموماااِت متاااوفر ك فاااي كااال   ، ككُماااد العااادير ىاااو عباااار  عااان معمومااااتك مكاااانك

الككَم بالنسبِة لاد   يعتبار معموماةو أو ذا أىمياةك، ولكان بالنسابِة لرماِل المخاابراِت أي كمماةك أي معموماةك 
يااربُط عنااَده ىااي ذات أىميااةكج  نَّ مياااَز ا سااتخباراِت كيااَم يوااوم  يوااوُم أو و بالمكحظااِة،  اام بعااد ذلااد 

الخيوَط فيما بينيا،  م يستنتُج فتصبح عنَده معمومةك، فكممةك أنَت   تموي ليا با و في ك يارك مان ا وتااِت 
ىي عنَد رمِل المخابراِت ذات أىمياةك كبار ج  نياا ىاي رأُس الخايِط الاذي بعاد ذلاد يوصال إلاى المرماى 

تتحااول إلااى ماااا  ة لممعمومااةج فهنياااأو المغااز  الااذي يبحاار عنااو رماال المخااابرات. إذا كااان ىناااد أىمياا
اايطما  عمياو مخاابرات إذا كاان ذا أىميااةك فياذا كاكمك يعتبااُر  ،، الكااكُم الاذي نتكمماو أو يتكممااو أيرناا أي و

فااي ُعاارِم ا مااِن ىااو كااكُم مخااابراتك يطمااُ  عميااو اساام مخااابرات، ورماال ا سااتخبارات الميااد ىااو الااذي 
، يا  فوااط رماااُل ا سااتخباراِت الميااادالمعموماااة العاديااة مااان ُياادرك ُياادرد أىميااَة المعموماااِة العاديااِة، أىميااة

اسااتطاعوا أْن يعرفااوا عاادَد الوااواِت المصااريِة  العسااكريِة فااي الماايش الساارا يمي يعنااي رماااُل ا سااتخباراتِ 
الموماااودِ  فاااي منطواااِة الساااماعيميِة فاااي مصاااَر بعاااد  عماااِا الساااردين "التوناااة" ىاااذه التاااي ي كمونياااا، رماااُل 

يتواماااُد فاااي منطواااِة الساااماعيميِة مااان المااايِش  ىاج فعااارَم مااان خاااكِل ذلاااد كااام نفااارتك تاااام بعاااد  اساااتخبارا
! فربَّما الك يُر عما التونِة أو عما السردين ىذه الممواا  فاي الطريا  ليسات ذات أىمياة، ولكان  المصري 

 لرمل ا ستخبارات تكون ليا أىميةك.  ا ىميةليا لمن تكون 
ذىاااَا إلاااى ساااوريا، رأ  بناياااةو معيناااةو بَاااكلك معاااينك فسااا َل عااان صااااحِا ىاااذه  اساااتخباراتك مصاااريرماااُل 

البنايِة، فمما عرَم اسَم صاحِا ىذه البنايِة،  مَّ بعَد ذلَد طماَا صاورَ  ىاذا الرمالج فوماَد أنَّ ىاذا الرماَل 
وىااااو مطمااااوا لكسااااتخباراِت  -صاااااحا ىااااذه البنايااااة-ىاااو عمياااالك لمموسااااِاد وأنااااو رماااالك يعمااااُل لمموسااااد 

صااريِة،  اام بعااد ذلااد تاامَّ إلواااُى الواابِض عمااى ىااذا الرمااِل، فالمعموماااُت أو الصااوُر أو أيااُر ذلااد ك ياارك الم
النساااان العاااادي   تيماااو ىاااذه المعموماااة، أماااا رماااُل ا ساااتخباراِت الحااااذُ  المياااُد فكااالر صاااغير ك وكبيااار ك 

 يستطيُع أْن يستفيَد منيا،  مَّ يبني عمييا أمروا معينوا.
 خباراِت ومهمُة كلِّ نوٍع:أنواُع االست

في الدولِة يومُد عدُ  أنواعك من أنواِع ا ساتخبارات، فاي كال تطارك فاي كال دولاةك يوماد ىنااد عادُ  أمياز ك 
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 أمنيةك في ىذه الدولِة تتبُع ميازوا معينوا في ىذه الدولِة.
 االستخباراُت العسكريُة: -1

ن باكسااتان ف  باكسااتاَن تعتبااُر ىااي ا سااتخبارات فاي MI، الااااMIيااي الاااتتباُع وزارَ  الاادفاِع، لااو أخااذنا م اا و
تتكوُن من الوواِت المسمحِة، وميمُتيا حفُظ أمِن وأسراِر المايِش مان التمساِس، وتواوُم بمماِع و العسكرية، 
اا تخاتصر  عن العدو  بال افِة إلاى مياام المعموماتِ  أخار  تتعماُ  باالميِش، ا ساتخباراُت العساكرية دا مو

 بما يتعم  بالميش.
 :استخباراُت أمِن الدولةِ  -2

ااا IBاسااتخباراُت أمااِن الدولااِة فااي باكسااتاَن ُتساامى الااا تان يسااميان ىااذان الميااازان فااي باكساا FIE وأي و
ُة النظااِم الحااكِم مان حمايا يا ميزِ  ىا  نيما يتبعان وزار  الداخمية. وميمُة ىذه استخبارات أمن الدولة

حياار توااوُم ىااذه ا مياازُ  بممااِع المعموماااِت عاان الَااعِا وعاان أحاازاِا المعار ااِة الداخميااِة  ،المعار ااةِ 
 سواى كانت دينيةو أو خكَم ذلد.

 :االستخباراِت الخارجيةِ  -3
ااا عناادىا أمياازُ  ا سااتخباراِت الخارميااِة م اال  فااي باكسااتان، ىااذه ا سااتخباراُت  ISIك ياارك ماان الاادول أي و
 الخارميُة تتبُع ر اسَة الدولِة، وميمتيا فوط ىو العمل في الخارج.

اا تعماُل  MI6أو أيرىا من ا ساتخباراِت الخارمياِة أو  KGBأو  CIAلو أخذنا الموساد أو  فياذه دا مو
مااُع الَااعِا، والمحافظااُة فااي الخااارِج بخااكِم أمياازِ  ا سااتخباراِت فااي بكِدنااا، التااي ميمُتيااا فوااط ىااي ت

لاااذلد تماااد بكَدناااا عباااار  عااان سااامنك كبيااارك بسااابِا تحكاااِم أميااازِ   ،ماااى كرساااي  الحااااكِم وخدماااُة الحااااكمع
ا ساااتخبارات باااو، أماااا فاااي الااابِكد الغربياااِة خاصاااةو فااا ميزُ  ا ساااتخباراِت ليسااات لياااا َااا نك أو تااادخلك فاااي 

تبدأ ا ستخباراُت بالتادخِل فاي الَاؤون الداخمياِةج فاهنَّ الحياِ  الداخميِة لمدولِة في أأما ا حيان. وعندما 
ل الدولاااَة إلاااىىاااذه الدولاااة تااا ذُن بنيايتياااا لمااا  ن فاااي نظاااِر  ،عباااار  عااان كاااابوسك مااازعجك  اذا   نَّياااا تحاااو 

اا باريىك حتاى ت بات إدانتاوج ولكان فاي  ا ستخباراِت كلَّ إنسانك مذناك حتى ي بَت أير ذلد، النسان دا مو
، بمااا أنااد مااواطنك ف نااَت مااذناك حتااى ي باات عكااس ذلااد أنااد بااريىك، النسااان مااذناُعاارم ا سااتخبارات 

ى كاابوس إلاى سامن كبيار. حتاى أنَّ فعندما تتحكم أميز  ا ستخبارات في الدولاة فهنياا تحاول الدولاة إلا
َيسااكو ىاذا الرومااانير ماان ك ارِ  تمسسااو، وتوأاال ا ساتخباراِت الرومانيااِة فااي الحكاِم فااي رومانيااا،  تَااو

العاصااامةج كااال ىاااذا مااان أمااال  تبوخارساااكانااات ىنااااد أنفاااا ك تحاااَت ا رِض تاااؤدي إلاااى أي مكاااان فاااي 
 تحت المدينة!لو أنفا  تحت ا رض  ،الحفاظ عمى الكرسي وأمنو الَخصي

، سامعُت أن موساكو العاصامَة الروسايَة يوماُد تحتياا لواايُ  ،ويواُل أنَّ موسكو تحتيا مدينة تحات ا رضِ 
، بنوىااا الااروس فااي حالااِة تعر اايم ليمااومك نااووي  حتااى تحمااييم ماان  مدينااة تتسااع لخمساام ة ألااِم إنسااانك

 ا َعِة النوويِة.
، CIAليااا دورك كبياارك فااي الحكاام، وأياار ذلااد م االن  انكاا طبعوااا ىناااد عاادُ  أمياازِ  اسااتخباراتك مَاايور ،
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CIA  ،ا سااتخبارات  وأي ااااسااتطاعت أن تومااَا أنظمااةوج  نَّ عمَميااا ىااو عماالك إرىااابيل بالدرمااِة ا ولااى
ااااا مااان المخااااابرات الوويااااة والمَااايورِ  المخااااابراُت ا لمانيااااُة، مخااااابراُت MI6البريطانياااة المَاااايور   ، أي و

السااافاد فااي إيااران، خاااد فااي أفغانسااتان ىنااا، ىااذه أسااماىك  مياازِ  ا سااتخبارات  ،ISIالموساااد، الااكو، 
 المَيور .

 
 اآلن نتكمُم عن إنتاِج المخابراتِ 

 كيم تووم المخابرات بتوديم المعمومات التي لدييا 
يارن وياتم توديماو إلاى ُصاناع الواراِر، بمعناى ىاي معموماات عان مَاكمةج بحيار لاو كانات ىنااد ر و و التوأ

معموماااتج لتتبعيااا لرخبااار وممااع  -  َااد-مَااكمةك ماان المَاااكل فااي العااالم فااهن المخااابرات عناادىا 
المعمومااات عاان ىااذه المَااكمة، بعااد ذلااد توااوم ىااذه الدولااة بممااع المعمومااات، فالمخااابرات توااوم بممااع 

 سيًّا.المعمومات  م توديميا إلى صناِع الورارج حتى يتخذوا عمى  وى ىذه المعموماِت تراروا سيا
فاااي كااال  ياااوم صااابا    باااد لااار يس ا ساااتخبارات  ،المخاااابرات تواااوم باااالتموين الساااريِع لااار يِس المميورياااةِ 

  بد أن يمتوي مع الر يس ا مريكي ويودم لو دا موا ممام عان أحاوال ىاذا العاالم  CIAا مريكية ر يس 
يدرسايا الار يُس ا مريكاي حتاى  كل الو ايا المومود  في ىذا العالم يودميا لو في الصبا  لماذا  حتاى

 يووم باتخاِذ الورارات المناسبة بناىو عمى ىذه التوارير.
 المعمومات تنوسم في ا ستخبارات إلى تسمينن

تسام معمومااات خاامك كمااا تا تي ماان المصادر، يااتم إرسااليا إلااى ىاؤ ى يالوياااد   م ال وزياار الادفاع، ر اايس 
، الر يس.  الوزراى م كو

ااا تساامك  ماان ىااذه المعمومااات يااتمر التعميااُ  عمييااا وأياار ذلااد  اام تواادم، ولكاان تواادم لكبااار تاااد   وىناااد أي و
الدولة، المعمومات خام يعني   يتدخل فييا رمُل ا ستخبارات بَايىك ربماا ىاو يواوم ما كو بعممياِة كتاباِة 

 .مكحظاتك أو أير ذلد لكن المعمومة ت تيو خام أير ممعوا فييا أو أير معم  عمييا
 صاتك يومية يتم توديميا إلى السفارات والواد  العسكرييننممخ

العااالم أو أحااوال بعااض الو ااايا الحساسااة والخطياار   فااي كاال يااوم تمخااص ا حااواَل، أحااوال المخااابرات
 .ارات والواد  العسكريينسفبالنسبة ليذا الوطر،  م بعد ذلد تووم المخابرات بتوديميا إلى ال

 
 اآلن نتكمم عن المحطةن

 :لتعريفات التي تختص بعمم االستخباراتبعض ا
 ن ىي عبار  عن ممموعاة مان  اباط الحالاة تغطاي المديناة بالكامال، فاي كال الادول المحطة

منطواة مان ىاذه الدولاة ىنااد محطاة تواوم بمماع المعموماات عان ىاذه  فاي كال تنوسم إلاى عادِ  منااط ،
ىااذه المحطااُة تنوسااُم إلااى  .ا سااتخباريول ؤ نااة التااي فييااا المسااأو عاان ىااذه المدي المنطوااة، أو التماايم ،
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، طبعواااا  ااابط ا سااتخبارات لدياااو فااي كااال  ااا ياااديرىا  ااابط اسااتخباراتك ، ىاااذه المحطااة أي و عاادِ  أتسااامك
مكاانك مان عممااو أربعاة إلااى خمساة عمااكى، ىاؤ ى العماكى لياام تطااعك خاااصل فاي المدينااِة التاي يعممااون 

ااُم عمااى  فييااا، يممعااون مااا فييااا ماان معموماااتك  اام يودمونااو لم ااابِط المساا وِل عاانيم، طبعوااا المدينااة تُوسَّ
، كل  ابط لو محطة، كل محطاةك فاي المديناِة أو تسام  أتسامك بين عد  مازىك مان ىاذه المديناِة  أو باطك

يتبعااااو أربعااااة إلااااى خمسااااة عمااااكى، ىااااؤ ى العمااااكى يعممااااون فااااي داخااااِل ىااااذه المنطوااااة يوومااااون بممااااع 
 ول في ىذه المحطة أو ىذا المركز.ؤ محطة لممسالمعمومات،  م إعطاِ يا ل ابِط ال
يسامون سايار  النوال –في باكستان، وأ ناى تنوِمو داخل المديناِة   اكويتيحد َّني بعُض الخوِ  أنو كان في 

ن أناااا أعمااال فاااي ا ساااتخبارات، وأداوُم عمماااي كَاااا، فواااال لاااو ىاااذا الرمااال صااااحا الر -باااا مر  الركَاااا
وكااان  ،ة ال انياة عَاار أمماع المعمومااات،  ام أذىااا إلاى ىااذه المحطاةلمسااعة ال انياة عَاار، بعاد الساااع

مكتااُا التاكسااي ىااذا ىااو أطاااى لياام، الساااعة ال انيااة عَاار يباادأ دوامااو  ،أطاااؤىم ىااو مكتااُا الساافرياتِ 
العمياُل تاال لياذا ا ل الاذي حاد ني باذلد ترياد أن  ،يووم بهرسال المعمومات إلى ال ابِط الموموِد ىناد

فواال إذا ترياد أن تَاتغل معاي  -ىاو أل عرباي ولكان كاان ياتون البَاتونية-ن نساتطيع تَتغل معنا  نح
 ،إذا ترياد تعمال َايى   تفكار فاي ،أنا أساعدد نعطيد النساَى وا مواَل، وكلَّ الذي ترياد موماود عنادنا

بااو، وىاو   يعارم أناو أل مماىاد يظاان أناو مان العاوام! ولكان تعاارَم  لكتصاالحتاى أعطااه رتام تمفاون 
 عميو  م عرَض عميو عممو.

 فيما دا موا أن نحذَر ميدوا من ىؤ ى أصحاا التكاسي أو عمال المطاعم وأير ذلد.
 ،سا لتو ودردَات معاو، فاي الطرياِ  فاي كابال أذكُر تباَل ساووِط أفغانساتاَن، ممساُت ماع صااحِا تاكساي

أنا من ا ستخبارات أتبع لممك فكن الفكني في استخبارات الطالباان. نعام ف صاحاا التكاساي تال لين 
ىاااؤ ى ك ياااروا ماااا يووماااون بعماااِل مماااع المعموماااات، وىاااو عباااار  عااان عميااال ىاااو فواااط ميمتُاااو أن يمماااَع 
 المعمومات، ما يسمع مند ومني ومان فاكن وعاكن  ام يواوم بمماع ىاذه المعموماات ىاذه ا خباار، ما كو 

في ىاذا الوطااع الاذي يعمال فياو، فياو يسامع كال الكاكِم الاذي يتعماُ   ،حصمت مريمة تتلك في مكانك ما
بيااذه المريمااِة،  اام يرساامو لم ااابِط، عنااده خمسااةك ماان العمااكى، كاال عمياالك يوااوُم بهرساااِل مااا عنااَده ماان 

. وتمناااا لكااام أن ا ساااتخباراِت البريطانياااِة حتاااى تعااارَم العمياااَل الميااادَ  والاااذي يمتياااد فاااي مماااِع  معمومااااتك
فتعارم مان أف اال ممعياا ىاؤ ى العمااكى تواوُم بعاد ذلااد بالموارناة باين ىاذه المعمومااات التاي يالمعموماة 

 عميل في ممع المعمومات، ىكذا دا موا تعمل ا ستخبارات.
 عماااكى ةإلاااى خمسااا ةول، ىاااو كااال  اااابطك لدياااو مااان أربعاااؤ مسااا ن أي  اااابطضاااابط الحالاااة 

 .في المدينة ر يسيين، ليم تطاع معين
 ن بعدما تزداد خبرُ  العميِل الممنِد في العمِل يووُم با مرك مان ال اابِط المارتبِط العميل الرئيسي

اا بعاد فتار  بعاد أن  بو وليس  متياد َخصي بتمنيِد عددك من العمكِى ال انويين، طبعوا ىذا العميل أي و
ىام يووماون بمماع  -لايس أساسايين-انويين تصبَح عنده تمربة وخبر  ماذا يفعل  يواوم بتمنياِد عماكىك  ا
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المعموماات ليااذا العميال،  اام العميال يممااُع المعمومااات  ام يرسااميا لم اابط. فكمااا تعمماون تريبوااا حصاامت 
يووم بممع المعمومات  ام إرسااِليا لم اابط و طبعا ىو حك  عممية تتلك  حِدىم كان عبار  عن حك ، 

إلااى  ،الوا ااد الااذي ىااو أعماى منااو وىكااذا برفااع التوااارير إلاىالمسا ول عنااو، وال ااابط المساا ول عناو يوااوم 
 أن تصَل إلى مديِر ا ستخباراِت.

 ن ىو عميلك   يعرم أيَّ َيىك عمن يستخدمو، وتاد يكاون ي خاذ أماره وتاد   العميٌل الثانوي
ا العميل ال انوي ربما يعطياد معمومااتك  ،ي خذ  يعطاي لمعميال معموماات فاي أأماا ا حياان ىاو   ،أي و

ىنااد أم ماة لمعماكى ، يعمم أنو يعمال ويعطاي معموماات، ىاو يتبارع بهعطااى ىاذه المعموماات بغيار تصاد
ال اانويين، م الن الحكتاين، الطمباة فااي المادارس والمامعاات، ساب  وتمات لكاام تصاة ذلاد الادكتور الااذي 

سايس الاذي يعمل في إحد  المامعاات والاذي تاّم فصامو مان المامعاة بسابا توريار كتباو عناو أحاد الموا
ن يواول ىاذا الادكتور ،ان ي خاذ محا ارات عماى ىاذا الادكتورىو عبار  عن طالا يادرس فاي المامعاة كا

 نأتعمام ياا دكتاور كام توريار كتبتاو فياد  فواال لاو الادكتور نالتويت مع أحِد طكباي، فواال لاو ىاذا الطالاا
كتبااُت فيااد تسااعة توااارير، فوااال لااو الاادكتور  نفوااال لااو !حااد ني أناات عاان تمااد التوااارير ،  أدري ،تاال كاام
أماااا لاااي نصاااياك مااان ا ماااِر الاااذي كنااات تتوا ااااه بسااابا كتابتاااد لمتواااارير عناااي! ف اااحد ىاااذا  نسااااخروا

وىاام  .أن نكااوَن باك أخااك ك و   اميرك  الماساوس ىاذا العمياال الطالاا، وتااال لاون لوااد عممتناا المخاابراتُ 
رُر الوساايمَة، كاال الطاارِ  وكاال الساابِل عناادىم مباحااة ماان كااذلد   أخااك  و   اامير، الغايااُة عناادىم تباا

أمااِل أن يحووااوا الياادَم الااذي ىاام يرياادون، كاال َاايى عناادىم فااي عااالم ا سااتخبارات والماسوسااية كاال 
ن الاديُن السااكمير  ،َايى مباا  لاايس ىنااد حادودك يوااُم عنادىا رماُل ا سااتخبارات لايس عناده حااد، ما كو

لايس  ،ناده حاد يوام عناده، أماا الرمال اآلخار فالغاياة تبارر الوسايمةعناد رمال ا ساتخبارات الساكمي ع
   من أمل أن تحصل عمى المعمومة تفعل أي َيى. ،الغاية تبرر الوسيمة مَكمة،عندىم 

ىاي  -أعظام ميماة-الموساد منَد ألام امارأ  مصاابة باليادز،  ام أرساميم إلاى مصار تاال ميماتكم فواط 
اا يعتماد عماى النسااى ، لايس عنادىم أي مَاكمة اسلفساد النا ،أن تنَروا اليدز في مصر الموسااد دا مو

فااااي عمميااااة التمنياااااد وممااااِع المعموماااااات، وأول ماااان اساااااتخدم النساااااى فاااااي ىااااذا ا مااااار ىاااام المخاااااابرات 
لااى أماااكن الميااو  البريطانيااة، أول ماان اسااتخدم النساااى فااي ممااع المعمومااات، كااان يرسااميا إلااى البااارات وا 

ال ااباط وأياارىم الواااد  و لواااد  وأياارىم،  اام توااوم ىااؤ ى النساااى باسااتدراج وأياار ذلااد لكلتواااى بال ااباط وا
 من المسممين  م أخذ المعمومات منيم.

 دكتاور ،فومنا لكم الطمبة، حتى أن ا ساتذ  في المامعات يووماون بكتاباة التواارير عان بع ايم الابعض
باا ع المرا اد ىاذا الاذي ، كل مامعاة بياذه الطريواة ،أستاذ في المامعة يووُم بكتابة تورير عن أستاذ آخر

يبيااع الصااحم المتمااول، سااا ُ  التاكسااي تمنااا لكاام، المرسااون الااذي يواادم لااد الخدمااة داخاال المطعاام أو 
 إلى أير ذلد من المين التي ىي دا موا مومود  في المدن. ،الفند ، المكومي الذي يكوي المكبس

 في الخارج؟ كيف تقوم االستخبارات بجمع المعمومات
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تعتمد الحكومات عمى ماا يطما  عمياو المحطاة، وىاي عباار  عان مكاان يوماد باو  اابط الو اية ومناو  
ياادير َاابكة العمااكى، طبعوااا ىااذه المحطااة التااي يسااتخدميا  ااابط ا سااتخبارات لممااع المعمومااات تكااون 

ي ر تحت أطاى،  ننا تمنا أن رمل ا ستخبارات كاذلد المماىاد الاذي يعمال الاذي يعمال فاي العمال السا
فا سااتخبارات توااوم بمماع المعمومااات تحاات عااد  أأطيااة منيااا ربمااا ،   يتحارد حركااةو إ  تحاات الغطاااى

وكاا ت ا نباااى والصااحافة،  .تكاون ساافار  الدولاة وأأمااا السافارات الاادول فااي العاالم ىااي وكارك لمتمسااسِ 
ن الصااحفيون ك ياار ماان عمميااات ا أتيااال التااي تااام بيااا الموساااد كاناات تااتم عاان طرياا  الصااحفيين، كااا

 اام يوومااون  -عمااكى ا سااتخبارات الساارا يمية- نياام ىاام عبااار  عاان موساااد  وومااون بتوااديم المعموماااتي
وىاذا . بممع المعمومات وتحديد حركات الواد  الفمسطينيين  ام بعاد ذلاد يواوم الموسااد بتصافيتيم وتاتميم

،  اام ُأعادم، ماااى مان أمااِل أن الصاحفي ا مريكااي دانياال بياارل الاذي تاام إلوااى الواابض عمياو فااي كراتَاي
كاان ىاذا  ، ولكانالدينياةيعمَل توريروا عان حركاِة التعمايِم فاي باكساتان والطمباة وأيار ذلاد طمباة المادارس 

 أطاى ولكن ماذا كان يريد  ماى ليبحر عن خالد الَيخ محمد.
ؤسسااات أذكاار فااي كاباال عناادما كنااا فااي أفغانسااتان تباال ا نحياااز، المخااابرات الفرنسااية تحاات أطاااى م

الأا ااة كاناات تريااد أن تخطااَم أبااا زبيااد  ماان وسااِط كابااَل، ماااىت المعموماااُت أن المخااابراِت الفرنسااية 
رتباات مو ااوَع خطااِم أبااي زبيااد  ماان كاباال  اام إرسااالو إلااى باكسااتان، كاناات ماان أماال ذلااد ساايار  توااوم 

فاااي ذلااد الوتااات  ساايارات ا مااام المتحااد  أو المنظماااات الأا يااة خطفااو  اام تيريباااو إلااى باكساااتانج  نب
كانت   تفاتش، لاذلد أباو زبياد  بعاد ذلاد عنادما مااى فاي ا خباار أن العماكى الخاصاين اساتطاعوا أن 
يخترتااااوا ىااااذه المنظمااااات الأا يااااة، ويممعااااوا ويحصااااموا عمااااى ىااااذه المعمومااااات كمااااا اخترتاااات ا ميااااز  

، الماارتبط CIA االتااابع لااالخاصااة فااي تنظاايم الواعااد  الاادا ر  ال اايوة المحيطااة بيااذا المرتااز  ا مريكااي 
ارتباطوا مباَروا مع البنتاأون، واخترتات المادعو مااد وىاو يواوُم بعممياِة تعاذياك الخاو  الطمباة مان أمال 

والبنتاااأون ينفااون أي عكتااة لياام بيااذا المرتااز  إ  أن  CIAا عتاارام، مااع أن المخااابرات ا مريكيااة 
ت باات وتؤكااد أياار ذلااد، فكاناات ىااذه  ااربة تويااة ا تصااا ت التااي كااان يمرييااا مااع البنتاااأون مباَاار و 

لمبنتاأون و ميز  ا ستخبارات ا مريكية، وعندما عمم أبو زبيد  بيذه ا خبار تاام بتغييار المكاان الاذي 
يساكن فيااو، لااذلد كناا نااوحي عاان طريا  ا تصااا ت باا ن أباا زبيااد  اآلن مومااود فاي تخااار وتناادز، وىااو 

 في كابَلج ولكن باليحاى والتمويِو عمى المخابرات الفرنسية. في ىذا الوتت كاَن في مناطَ  آمنةك 
 

إذوا ىذه المؤسسات الأا ية التي تعماُل فاي باكد المساممين ىادُفيا ا ول ىاو التمساس عماى المساممين، 
ا فااي ا فيناا ولاايس حبًّااليادم ال اااني ىاو تنصااير ىاؤ ى المسااممين، ىاي   تعماال لساواد عيوننااا، لايس حبًّاا

ا في أيتاِم المسممين وأير ذلد إنما ليا أىدام مان أممياا مااىت إلاى ىناا وىمياا عممياة حبًّ  السكم و 
 التمسس.

ا المَاريع ا تتصادية بناى المستَفيات بناى المدارس بناى المسامد بنااى الممعياات الخيرياة فياذه  ،أي و
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تمساااس عماااى  كمياااا مَااااريع اتتصاااادية ىاااي عباااار  عااان مَاااروع اتتصاااادي ولكااان فاااي الحويواااة مَاااروع
ا  .المسممين. اليي ات الأا ية تكممنا عنيا أي و

 
 من هم عمالء االستخبارات؟

ا تطاول، لكان نحان نتطار  ىناد أنااس معيناون يصامحون أن يكوناوا عماكى لكساتخبارات، الوا ماة طبعوا
 نإلى بع يم

 المعتقمون السياسيون: 
ماار  حياار يطماااا ماانيم أن يبوااوا فاااي  بعااض المساامونين السياسااايين خاصااةو الااذين يعتوماااون  ول -أو و 

فاي ا حاازاِا وفاي المماعااات تواوم المخااابراُت  مومااات عنياا. المعتومااون السياسايونتنظيمااتيم ونوال المع
بعمميِة تمنيدىم،  م بعد ذلد ُيطماُا مانيم أن يبواوا فاي داخاِل مماعااتيم، ولكان بَارط أن يووماوا بمماِع 

تيادياااة يووماااون بتومياااو المماعاااِة إلاااى  وا إلاااى مراكااازوربماااا لاااو وصااام المعموماااات عااان ىاااذه المماعاااات،
 .الوميِة التي تريدىا ا ستخباراتُ 

 المجرمون: 
، الممرماون عااد و مااا يكوناون عمااكى وتغماض الحكومااة العاين عانيم مواباال المعموماات التااي يادلون بيااا

ااا الممرمااون يوومااون بممااِع المعمومااات عاااد و لرماااِل ا سااتخبارات موابااَل أن توااومَ  الحكومااة بغااض  أي و
كمااا كااانوا يفعمااون فاي مناااط  الوبا اال حياار كااان ىنااد مماارم كبياار مَاايور اساامو حكاايم م الطارم عااني

خااان، كاناات الحكومااة تساامح لااو بوطااع الطاار  وسااما الناااس مواباال معمومااات يوااوم بهعطا يااا لمحكومااِة 
ة معاتااال ىاااذا عااان المماىااادين، ولكااان بف ااال اهلل عااازَّ ومااال إخاااوانكم ىنااااد مااان الطمباااة تااااموا بمياممااا

الممرم  م تتل ممموعة من أفراده وأصحابو،  م بعد ذلد فارَّ إلاى باكساتان إلاى المعساكرات الباكساتانية 
سااااتخدمون فااااي عمميااااِة ممااااع وىااااو مااااا زال ىناااااد محفااااوظ بحمايااااة الباكسااااتانيين، فااااالممرمون عاااااد و يُ 

 .المعمومات
 بعُض المهِن الخاصة: 

لااذلد يمااُا أن   ن ااَ  ب حاادك  ،أصااحاا ا كَاااد إلااى أياار ذلاادطاااعم، م ال سااا   التاكسااي، عمااال الم
من ىؤ ى،   ن     بصاحا التاكسي، و  بالذي يودُم لد الخدماَة والطعااَم فاي المطعاِم ولاو تبساَم فاي 
ومِياااد م اااَة مااار ك، و  ب صاااحاِا ا كَااااِد ىاااؤ ى الفواااراى، و  بالمتساااولين، و  بالاااذين يبيعاااون الحميااااَا 

ىااؤ ى   يو اا  فااييم أباادوا، أناات كرماال ميااادي سااري تعماال فااي  ،، و  بالخاادِم و  بغياارىمالبااااَ يطرتااون 
،   ت ا  إ   العمل السري أنت   ت   ب حد، اس لني بمان ت ا  فاي العمال الساري  أتال لاد   ت ا  ب حادك

ال واِة بسابِا ىاذه  خاو ك بمن تعمل معيم أما اآلخرين فاك ت ا  ب حاد، وكام وكام ذىبات أعماالك وكام ذىاا إ
 ناو ىاذا تاد   يفَاي سارَّد، ولكان تاد ياتكمم أمااَم آخار فيواوم  را وا ل والخاال والعام والزوماةالزا د  ل

فاااي كااال  اليي اااات والمصاااانع والمؤسساااات  .اآلخاااُر بهفَااااى سااار د، أو ربماااا ىاااو يكاااون رمااال اساااتخبارات
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 المعمومات لكستخبارات.وا حزاا والمامعات وحتى المدارس ال انوية ىناد عمكىك يوومون بممع 
 

 أنواُع الحقائِق:
اااااا أو رمااااال  اآلن ناااااتكمم عااااان الحواااااا ِ ، طبعواااااا ىاااااذه أناااااواع الحواااااا  ن ىاااااي التاااااي يواااااوم الماساااااوس دا مو

ك باد أن يتاوفر لادينا معموماات فاماا  انحن نريد أن نغازو بمادو  ، م الا ستخبارات بممع المعمومات عنيا
، خطاة صاحيحة مان أمال أن نساير عميياا  ام نحوا  النماا عن ىذا البمد الذي نووم بغازوه حتاى ن اع 

 من ىذهن
 الحقائق الثابتة التي ال تتغير دائًما:-1

مغرافيُة الطوِس، فميس من المعووِل بين عَيةك و حاىا أن يتغيَر الطوُس، فهذا كاان الطواس بااردوا فاي 
 .سيكون كذلد باردوا ولو بعد عَِر سنواتك  واحد َيرِ 

ممياون منادي لاو فاي  2ة ىتمر أنو دخَل روسيا في البرِد في الطوس البارِدج فمات كان من أسباِا ىزيم
لاام يواااومج  الا مِج، وكااان ىااذا أكبااَر سااباك فاي ىزيمتااو دخااول ا تحاااد السااوفيتي، طبعواا ا تحاااد السااوفييتي

و، ا فبوي يتعم  المايش الناازي اليتماري يتعما  إلاى أن وصال إلاى أباواا موساك نو أرا يو واسعة مدًّ 
اا حارُا  66كان بينو وبين موسكو  كيمو فوط، ولكانَّ المايَش ماع طاول المساافِة والبارِد والا مِج بادأ، وأي و

نياكاو،  العصابات التي تام بيا الاروس عماى ماؤخرات المايش ا لماانيج أدت إلاى ىزيماِة ىاذا المايِش وا 
ااا طااول المواصااكت خطااوط المواصااكت  ىااذه طويمااةك، آ م  اام ا مااراض دباات فيااو بساابا الباارد، وأي و

، اآلن أمريكااا بسابِا طااوِل خااط  المواصااكِت لاادييا لالكيماو متاارات كاناات سااببوا  ناد   تسااتطيع أن تمااو 
لااى أن تصاالَ  باكسااتاَن تااافكُت  إلاى ساتة عَاار ألام كيمااو، ماان ىناا إلااى أمريكااا ساتة عَاار ألاام كيماو وا 

والطياااراُن   َااادَّ أناااو  إ  الطياااران، جالو ياااات المتحاااد  والنااااتو تن اااراج فمااايس أماَمياااا اآلن إ  الماااو
ا،   تستطيع أي دولة في العالم ميما كان اتتصااُدىا أن تتحماَل تكااليَم نواِل الماواِد الغذا ياِة مكممك مدًّ 
ا، فااااآلن بف ااال اهلل عاااز ومااال المماىااادون يووماااون ب ااارِا  نَّ وتاااوَد الطاااا راِت مكمااامك مااادًّ  بالطاااا رِ ج

 نااو سااوم يزيااُد  أفغانسااتانا عمااى الوااواِت ا مريكيااِة فااي فيااذا يااؤ ُر ماادًّ خطااوِط المااداِد فااي باكسااتانج 
طرياُ  و روسايا،  مانأ عاَم أ عام من مصااريِم الواواِت ا مريكياِة، واآلن أمريكاا تبحار عان طار  

ااا ليااا طرياا  آخاار عباار إيااران، ولكاان إيااران لاان روساايا ىااذا طرياا ك طوياال ماادًّ  ا آ م الكيمااومترات، وأي و
ن كاناابينيااا و  رور الووافااِل عباار أرا ااييا إلااى أفغانسااتان، تعرفااون العااداو تساامَح ليااا بماا  تبااين أمريكااا وا 

روبااا كمياااج لكاان و نااابميون احتاال أ عااداو  ظاىريااة ولكاان ىااذا ىااو المومااود اآلن. نااابميون عناادما انياازم،
عناادما دخاال روساايا بساابا الاا مج انيزماات الميااوش الفرنسااية وكمااا حصااَل مااع نااابميون حصاال مااع ىتماار 

 ندما أراد أن يغزو ا تحاَد السوفييتي.ع
 نفالحوا   ال ابتة

 مغرافية الطوس. 
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 السكان. 
ىذه حوا    ابتةك ما تتغير بسيولة، ىذه المعمومات يحدر فييا تغييرات طفيفاة ولاذلد تسامى  ابتاة وياتم 

 ممعيا كاآلتين
إلااى أياار ذلااد ماان وسااا ل نسااتطيُع أن  ،، ا تماااِر الصااناعيِة، المرا اادعاان طرياا  المراتبااِة، المكحظااةِ 

 نعرم ون خذ منيا المعمومات عن طري  ىذه الحوا   ال ابتة.
 الحقائُق المتحركُة:-2
ويتم ممعيا عن طريِ  التمسِس واعتراض الرسا ِل ا لكترونيِة، م ل تحركاات المياوش، م ال الرساا ل  

اعتاااراُض  ،ىااذه مااان الحوااا   المتحركااة التااي ىاااي ليساات ب ابتااة ،بااين الواااد ، م اال مخططاااات الميااوش
ااا بفااد الَاايفرِ  وماان  اامَّ  ااا الَاايفر  وفااد الَاايفر  توااوم أمياازُ  ا سااتخباراِت دا مو الرسااا ل وأياار ذلااد، أي و

 .الحصول عمى أسرار الميوشِ 
 الحقائق الفنية:-3
 ل.فييا  ابتك وفييا متحردك، ويتم عن طري  التمسس واعتراض الرسا  
 

 :أدوات تنفيذ األنشطة الهدامة من مواطني الدولة الهدف
  في الدولة اليدم، وىم العمكى الذين يطمعون في الوياادِ  والوصاوِل إلاى  ذالنفو  والعمكى ذو

فيااااتم  اعياااِة، أو َاااباا متوتااااع ليااام مساااتوبلالسااامطِة، وياااتم التوااارا ماااانيم عااان طريااا  العكتااااات ا متم
ف ناات تواايم ، دفيا بعمميااة اليمااومتسااتيمون فااي أنَااطة  ااد الدولااة التااي تخدمساااندتو ماديًّااا، ىااؤ ى يساا

االعكتاات مااع ماان يطمااع فااي الويااد  كمااا فعماات أمريكااا مااع  مبي وأيااره ماان المعار ااة العراتيااة أتاماات َّ
اا ىاؤ ى يسااعدون تاوات  معيم عكتة  م بعد ذلد عندما أازوا العارا  تامات بتساميميم السامطة، أو أي و

 .في عمميِة ا حتكل وتركيز وت بيت ا حتكل لوموده في الدولة المستيدفة ا حتكل دا موا
 ا ىناد َباا متوتع لاو مساتوبلأ  ،ماا فياتم مسااندتو ماديًّاا، يعناي َااا تتوتاع لاو مساتوبكو  ي و

حتاى ت بات أتداماو  الدول بمسااندِتو ودعماو باا موال فتووم ىذه ،في السياسة مستوبل في الوياد  مستوبل
وىاااذا ىاااو الحاصااال ماااع الااادول مماااود  ،لياااذه الدولاااِة، ويواااوم بتنفياااذ سياساااتيا  ااام بعاااد ذلاااد يكاااون عمااايكو 

،  اام يتربااى فااي أح ااان  ورؤساااى الاادول العربيااة بيااذه الطريوااة، تاا تي بااو المخااابرات وىااو َااااك صااغيرك
حاكموا عماى ىاذه الدولاة كمحماد النمميز وا مريكان،  م بعد خمسين بعد عَرين  ك ين سنة ي تون بو 

عمااي منااا  فااي باكسااتان الااذي ىااو مؤسااس أو باااني باكسااتان، رماالك تادياااني َاايعي خبياار تربااى فااي 
وا بااو عمااى أساااس أنااو ؤ يا باكسااتان أو تباال ا سااتوكل ماااأح اااِن بريطانيااا،  اام عناادما أعمناات اسااتوكل

افر تربااى فااي أح ااانيم  اام أصاابح كاا ديااانيمؤسااُس باكسااتاَن، وىااو فااي ا صاال عمياالك لبريطانيااا وىااو تا
 أعظم في باكستان. اتا دو 
  و ااُع تياااداتك عميمااة، الصااحافيين كاا بوا ، ك ياارك ماان الصااحافيين ىاام عبااار  عاان أبااوا  كمااا
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ااا و الصااحافي ،فااي بكدنااا ىااو حاصاال اآلن ن ىاام أبااوا ك لكحااتكل فااي بااكِد المسااممين، وىاام أبااوا  أي و
 م أبوا  ليؤ ِى المرتدين والكفار ا صميين.لممرتدين، بل حتى أصبَح اآلن العمماى ى

 رماُل ا عماِل ليز  الو ع المادي. 
  ِالعسكريون  عمال التخريا. 
 .كل ىؤ ى يستفاد منيم في عممية تخريا البمد الذي تطمع دولة ما في احتكلو 
 العمكُى المستومون. 

 اآلن درمة ا ىمية لمدبموماسيين.
  ج ج حيار تم ااُل  مساتويات أمنياة معيناة يرماز لياا باالحروم يأ، ا،تعطاى لرماال السافارات

 .ف ة يأ  رمال المخابرات، ف ة يا  أناسك يَتبو أنيم في ا ستخباراِت، أما الف ة يج  فموظمك عادي
ن المخاااابراِت ا لمانياااة الَااارتية تبااال إفااي ا صااال أن السااافارات ىاااي عبااار  عااان محطاااة لمتمساااِس، باال 

وفييتي و ااعت الساافار  ا مريكيااة تحاات المراتبااِة أربااع وعَاارين ساااعة تراتااا لماااذا  انيياااِر ا تحاااد الساا
حتاى يتعرفااوا عمااى ماان ىااو مساا وُل ا سااتخبارات فااي ىااذه الساافار   ماان ىااو العمياال الخاااص فااي العماال 
اا يبح اون  السري الخاص ىذه كانوا يبح ون عنيا  من يدخل إلى ىذه السفار  مع من يمتواي  حتاى أي و

ِى الاااذين يتااارددون عماااى ىاااذه السااافار ،  ااام بعاااد ذلاااد متاااابعتيم ومعرفاااة إذا كاااانوا ىااام ىاااؤ ى عااان العماااك
المواساايس وىااؤ ى العمااكى الااذين يوومااون بممااِع المعموماااِت لمساافار  ا مريكيااة، فبعااد أن انياااَر ا تحاااُد 

ية ومااادوا ممياااون الساااوفييتي وانياااارت ألمانياااا الَااارتية، ومااادوا فاااي مراكاااِز ا ساااتخبارات ا لمانياااة الَااارت
صااور  مختمفااة، وعَاارات باال م اااُت الو ااا ِ  السااريِة الخاصااِة بالعمااِل السااري  لكسااتخبارات ا لمانيااة فااي 
ااا تواوم مخااابراُت الدولااة التااي متوامااد فااي ىااذه الساافار   ذلاد الوتاات، فاادا موا خاصااة الساافارات الكباار  دا مو

الخاارج منياا ويساتطيعون أن يحاددوا العماكى، بممِع المعمومات عان ىاذه السافارِ ج حتاى يتباين الاداخل و 
ولكان نحاان لااو أردنااا أن نعاارم عميال معااين فااهذا كااان يتحاارد وياذىا إلااى مراكااز البااوليس أو محطااات 

 فيذا يو ع عميو إَار  إكس، أنو ربما لو عكتة مع ا ستخبارات. معسكراتلاا ستخبارات أو 
 

 كيف يتم تأمين األهداف؟
ىااادمك ميااامك بعاااددك مااان النطاتااااِت ا منياااِة تااازداُد ىاااذه النطاتااااُت بحساااِا أىمياااة  عااااد و ماااا ياااتم تااا ميُن أي

ا ىدام، كيم  نحان نواوم بعممياة تا مين ا ىادام الحساساة، اليادُم الحسااُس أو الخطياُر أو المنَا   
لمناع عممياِة ا تتحااام أو  ن عاد  نطاتااتك مان الحراساِة حوليااتكاو  ،الخاصاة المراكاز العساكرية ،الخطيار 

عادِ  أحزماة مان الحماياة الخاصاة لياذا المكاان. تمناا لكام  بهيماادصوِل العدو إليياا، وىكاذا الادول تواوم و 
،   تظان أن الحراساة ااإنماا  فواط ىاي المتواماد  عماى البااا أو الباوابتين فواط أن وزار َ الدفاِع ما كو  أي و

ماادُ  ىااي عبااار  عاان نوااِط صاااحا المحااكت التااي ىااو بموارىااا ىااذه عبااار  عاان حراسااةك، ا كَاااُد المتوا
، باا ُع المرا اِد،  اا رمال أمانك الحراسِة، المتساوُل الاذي يتساول فاي الطريا  فاي طريا  ىاذه الاوزار  ىاو أي و
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ااا رماال أماان ولكاانأو الااذي ينظاا ىااذه  ،ا عك أو متسااولك أو عامااُل نظافااةك أطاااؤه أنااو باا م الطرياا  ىااذا أي و
ااا تكااون حااوَل المناااط ااا ماان أحزمااة ا ماان التااي دا مو ِ  ا منيااِة الحساسااِة أو ا ىاادام الخاصااة فااي أي و

عناادما ن ااع فاي تاارارِ  أنفساانا  أن ِة اتتحااامك أو عممياةك استَااياديةالدولاة. يمااا عناادما ن اع خطااةو لعممياا
راساتيا باالزي  ن ع الخطاَة أنَّ رماَل ا ماِن لايس فواط ىاو المتواماد فاي السافارِ  أو حاول السافار  يواوُم بح

ماا أن ن اَع فاي حساباِننا أن كالَّ ىاؤ ى الاذين يعمماون حاوَل ىاذا المركاز أو إنماا ي، العسكري المعياود
عناد مادخِل مديناةك  جفعماى سابيل الم اال. ىذا اليدم الميم الحيوي ىم رماُل أمانك ولكان ب أطياةك مختمفاةك 

ما يكون مؤمنوا بنطا ك، وعند الوصوِل إلى اليدمك يكون ىناد نطا ك آخر خارج اليادم ساواى كاان مان 
وممكاان أن يكااون ىناااد نطااا ك آخاار خااارج الياادم مباَاار و  ،عبااار  عاان نواااط  ابتااة كا كَاااد ماان أوا 

ا أو داخَل   يدمك إذا كان مبنى.المن الَرطة، والنطاُ  ا خيُر ىو المكصُ  لميدِم إذا كان َخصو
 

 .ىذه عد  دروس في كيم تووم أتسام المخابرات
 :أقساُم المخابراتِ 
ندا موا أي مياز   استخباراتك في العالم يتكون من سبعِة أتسامك

 .تسمك يووم بعمميِة ا بحارِ  -6
 .تسمك بممِع المعموماِت، فوط ميمتو ممع المعمومات -2
 .تحميِل ىذه المعموماِت التي تصلُ ب يوومتسُم  -3
 .تسمك يووُم بتدريِا العمكِى والمخربين -4
 .تسمك لمكافحِة المواسيسِ  -5
   .تسُم العممياِت السريةِ  -6

ياااان العمميااااُت الخاصاااُة التاااي أخاااذناىا فيماااا ساااب  مااان اأتياااا ت، حااارا بالموصاااود ممياااات الساااريُة الع
، دعاية مغر ة، التحريض وا ستفزاز، تسخين ا حدار، عماى ذكاِر تساخيِن ا حاداِر ىنااد  عصاباتك

أزمااااتك ، ىاااذه تمماااُ  إلاااى افتعااااِل  وحااادُ  افتعااااِل أزمااااتيتسااامى ةك فاااي الو يااااِت المتحااادِ  وحاااداتك خاصااا
افتعاال  ،وت خيِم ا حداِر من أمِل تحوي  أىادام اساتراتيمية فاي الو ياات المتحاد . تساخين ا حادار

، مااا كو فاااي العاااراِ  افتعماااوا وماااوَد  ا زمااااِت، وحااادات خاصاااة بافتعاااال أزماااةك معيناااةك مااان أمااالك َااان  حاااراك
ت بغازو العاراِ . عنادما أرادوا أن افتعاال مَاكمة  ام باادر  ،ا سمحِة النوويِة في العرا ، ىذه افتعاال أزماة

يغااازوا فيتنااااَم تااااموا بتااادميِر سااافينةك أمريكياااةك فاااي البحاااِر، وتاااالوا أن الفيتنااااميين ىااام الاااذين ىاااامموا ىاااذه 
الساافينة، وفاااي الحويواااِة أن ا ساااتخبارات ا مريكياااة ىاااي التااي تامااات باااهأراِ  ىاااذه السااافينة. فاااي الحااارا 

لعالميااة ال انيااة لنصاارِ  المتحاادُ  مباارروا لَااعبيا لماادخول فااي الحاارا االعالميااِة ال انيااة حتااى تمااَد الو ياااُت 
مااواطن أمريكااي،  اام بعااد ذلااد اتيماات ألمانيااا  لاامتاماات بااهأرا  ساافينةك أمريكيااة عمااى متِنيااا أ بريطانيااا

بعمميااِة إأاارا  ىااذه الساافينةج ف عمناات الو ياااُت المتحاادُ  الحاارَا عمااى ألمانيااا. وتاااريُخ الو يااات المتحااد  
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بياذه ا حااداِر، أنياا توااوم بافتعاال أزمااةك معيناة  فتعااِل مَااكمةك  فتعاال حاد ااة بتعارض مواطنييااا  ممايىك 
 م تتخُذ ىاذا ا ماَر حماة أماام الارأي العاام ا مريكاي وأماام الَاعا ا مريكاي،  أتيال أو الوتللعممية ا 

ل ا زمااااتج لتحوياااِ  أىااادامك تبااارُر بعاااد ذلاااد عممياااَة اليماااوِم عماااى ىاااذا البماااِد وأااازِوه، فياااذه وحااادُ  افتعاااا
 استراتيميةك تخدُم المصالَح ا مريكيَة، طبعوا ىذه دا موا وحد ك في ا ستخباراِت.

 .لَ وُن الداريةن تووم بالدار  وأير ذلدا -7

 
 كيف تتمُّ عمميُة جمِع المعمومات؟

 بممِع المعموماِت  ما الموصوُد بممِع المعموماِت  أو كيَم تستطيُع أميزُ  ا ستخباراِت أْن توومَ 
 ممُع المعمومات يعتمُد عمى المابة عمى عدِ  أس مة وىين

ن ماذا  ما ىي المَكمة  أو ما كو لاو أخاذنا عممياَة اأتياالك مان الاذي ُتتال  أيان ُتتال  متاى ُتتال  مان  أو و
 الذي تاَم بوتِمو  كيَم ُتتل 

تامة، ىذه المعموماات تسامى معمومااتك خاام ىذه ا س مة أنَت عندما تميا عمييا تصبح عنَدد معمومة 
 في أميزِ  ا ستخبارات.

 شروط جامع المعمومات:
توفَر فاي ىاذا النساان تإنسانك يريُد أن يممَع معموماتك م كو عن وزار ك أو عن ىدمك عسكري، يمُا أن 

 وأىم ىذه الَروط ىين، م ل ما يتوفر برمِل ا ستخبارات مامع المعمومات
، و يوةك  ،وراُتو سميمةو تماموا، أوراُتو الَخصيةأْن تكوَن أ-  .كل ما يتعم  با ورا  الرسمية، مواُز سفرك
اأْن   -  . نو تد يتعرض لعمميِة التفتيشِ ، يحمَل سكحو
ي باُت تواماَده فاي ىاذا ل أن يكون معو تصُة تغطيةك لرأراِض التي يحمُميا، وكذا لممكاِن المتوامد فيو،-

   .المكان
الظاااىر لااو الاازير الظاااىر أو اليي ااُة الظاااىر  ليااذا الااذي يوااوم بممااع المعمومااات تكااون تناسااُا الياادي -

 .المكاَن والميمَة التي ىو يووُم بممع المعموماِت من أمِميا
وأياار ذلاد ماان  ،اعة، حساان التصارم، ساارعة البديياةتاوفَر فيااو تادراتك ذاتيااةك م الن الااذكاى، الَامتأن -

 .في رمِل ا ستخباراتِ دا ما فَر الصفاِت التي يمُا أن تتو 
 ىذه َروط الذي يووُم بممِع المعمومات.

 
 أنواُع المعموماِت:

 أو و المعموماُت العسكريُة تَمل ما يمين 
 المعداُت. ،الموصود فيو العداُد، التسميُح، التسمسُل الويادير  نالتنظيم

ماااا يماااُا أن تمماااَع معمومااااتك تباااَل أن  اآلن عنااادما تواااوُم ا ساااتخباراُت بمماااِع معمومااااتك عااان أي دولاااةك 
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تيادياااة ج معمومااااتك عاماااة أخااار  تغزوىاااا، فالمعموماااات التاااي ساااوم تواااوم بممعياااان معمومااااتك عساااكرية،
تسمسااال الوياااادي والمعااادات وسياساااية وأيااار ذلاااد مااان ىاااذه المعموماااات العساااكرية التساااميح والعاااداد وال

 .بممِعيا رماُل ا ستخباراتِ  كل ىذا من المعموماِت العسكريِة التي يوومُ  ،والواد 
 وبيذا الودِر من الحديِر نكتفي، ومزاكم اهلُل خيروا.
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